
Paládi - Kovács Ádám
építész vezető tervező É1 01-2704

Tárnok, Huba utca hrsz:607/4
(Honfoglalás utca 3-9.)

LÉTESÍTMÉNY:

ÉPÍTÉS HELYE:

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

2016. április 1.

1:100

Sándor Bálint
 építészmérnök gyakornok

MEGRENDELŐ:

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

RAJZSZÁM:

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

LÉPTÉK:

DÁTUM:

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2461 Tárnok , Dózsa György út 150.

Szolnoki Gábor, polgármester

MUNKATÁRS:

STATIKUS TERVEZŐ:

ELEKTROMOS TERVEZŐ:

GÉPÉSZ TERVEZŐ:

HUBA UTCAI ÓVODA

METSZETEK

E-04

TŰZVÉDELMI TERVEZŐ: Szaladják László
tűzvédelmi mérnök: I-081/2013

13-14174

REHABILITÁCIÓS TERVEZŐ:    Szabó Henriett
okl. építész, okl. rehabilitációs szakmérnök  É 01-4758

Kauderer Péter
 okl. épületgépész mérnök

Gali Csaba
 okl. épületvillamos mérnök

Kálmán József
 okl. építőmérnök, statikus tervező
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B-B metszet

R1 Padló rétegrend

1 rtg pvc v. linóleum burkolat
0,5 cm kiegyenlítő réteg
8 cm aljzatbeton padlófűtéshez
15 cm lépésálló hőszigetelés
1 rtg modifikált bit. vastaglemez szigetelés
10 cm vasalt aljzatbeton
30 cm tömörített kavicsfeltöltés

R2 Padló rétegrend

1 cm kerámia burkolat ragasztva
0,5 cm kiegyenlítő réteg
8 cm aljzatbeton padlófűtéshez
15 cm lépésálló hőszigetelés
1 rtg modifikált bit. vastaglemez szigetelés
10 cm vasalt aljzatbeton
30 cm tömörített kavicsfeltöltés

R2* Padló rétegrend

1 cm kerámia burkolat ragasztva
2 rtg kent vízszigetelés, üzemi víz elleni szigetelés
0,5 cm kiegyenlítő réteg
8 cm aljzatbeton padlófűtéshez
15 cm lépésálló hőszigetelés
1 rtg modifikált bit. vastaglemez szigetelés
10 cm vasalt aljzatbeton
30 cm tömörített kavicsfeltöltés

R3 Belső galéria rétegrend

1 rtg pvc v. linóleum burkolat
0,5 cm kiegyenlítő réteg
15 cm vasbeton lemez, alulról festve

R4 Lapostető rétegrend

1 rtg prelasti műgumi vízszigetelő
 lemez folytonosítva
1 rtg alátétlemez
30 cm extrudált hőstigetelés
1 rtg párazáró réteg
20cm vasbeton födémszerkezet, glettelve, festve

R5 Magastető rétegrend

1 rtg korcolt fémlemezfedés
1 rtg. kiszellőzető alátétlemez
2,4 cm  teljes deszkázat
5/15 cm állított palló tetőszerkezet közte
5cm átszellőzető légrés
10 cm kőzetgyapot hőszigetelés
20/25 cm vasbeton gerendák keresztben közte
25 cm kőzetgyapot hőszigetelés
5/10 cm állított pallóváz közte
10 cm  kőzetgyapot hőszigetelés
3 cm könnyűfémváz
1 rtg  PE párazáró fólia
2x1,25cm gipszkarton, glettelve, festve

R6 Külső fal rétegrend

1 rtg hőszigetelő vakolatrendszer, fehér színben
20 cm grafitos hőszigetelés
30 cm B 30-as falazóblokk
1,5 cm belső mészvakolat

C-C metszet
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